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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
від «____» _____________2020 року                                                            № ______ 

 

Про визначення мінімальної вартості  

місячної   оренди  1 кв. м загальної  

площі  нерухомого майна  фізичних  

осіб 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                 

статтями 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ,                      

статтею 170 Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2010 року № 1253 „Про затвердження Методики 

визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно 

фізичних осібˮ, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 26 червня 2020 року № 151 

„Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами 

Україниˮ, наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 30 вересня 1998 року № 215 „Про 

затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості 

житла та наявного інженерного обладнанняˮ Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Визначити мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. м загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб на рівні: 

а) для некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних 

осіб, на рівні 13,11 грн; 

б) для виробничої діяльності на рівні 26,22 грн; 

в) для комерційної діяльності на рівні 39,33 грн. 

 2. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року.  

 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради                         

від 08 жовтня 2019 року № 2904 „Про визначення мінімальної вартості 

місячної   оренди  1 кв. м загальної площі  нерухомого майна  фізичних осібˮ. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Наталія Селіванова 24 13 26 



  
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
від 08 жовтня 2019 року                                                                        № 2904 

 

Про визначення мінімальної вартості  

місячної   оренди  1 кв. м загальної  

площі  нерухомого майна  фізичних  

осіб 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                 

статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                      

статтею 170 Податкового кодексу України,  , постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2010 року № 1253 «Про затвердження Методики 

визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно 

фізичних осіб», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 06 грудня 2018 року № 335 

«Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами 

України», наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 30 вересня 1998 року № 215 «Про 

затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості 

житла та наявного інженерного обладнання»,  Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Визначити мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. м загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб на рівні: 

для некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних 

осіб на рівні 12,91 грн; 

для виробничої діяльності на рівні 25,82 грн; 

для комерційної діяльності на рівні 38,73 грн. 

 2. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року.  

 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
Наталія Селіванова 24 13 26 


